
HUURBEDRAGEN 2022 Alle genoemde huurbedragen zijn inclusief schoonmaak- en boekingskosten. 14-10-2021

Huur

Huur overig

Huur zomer

Huur Bijkomende kosten Borg en risico Nalatigheid

Periode
Huur 

winter
Huur overig

Huur 

zomer
Omschrijving Omschrijving Omschrijving

1 week - 734 847

2 weken - 1341 1561

3 weken - 1915 2236

4 weken - 2475 2896

5 weken - 3007 3521

Huur

Huur winter

Huur overig

Huur zomer

Huur Bijkomende kosten Borg en risico Nalatigheid

Periode
Huur 

winter
Huur overig

Huur 

zomer
Omschrijving Omschrijving Omschrijving

Weekend 456 506 -

Midweek 416 460 -

1 week 689 770 892

2 weken 1298 1461 1703

3 weken 1906 2150 2515

4 weken 2515 2839 3327

5 weken 3124 3529 4138

Huur

Huur overig

Huur Bijkomende kosten Borg en risico Nalatigheid

Periode
Huur 

winter
Huur overig

Huur 

zomer
Omschrijving Omschrijving Omschrijving

1 dag - 155 -

weekend - 310 -

1 week - 705 -

2 weken - 1145 -

3 weken - 1595 -

4 weken - 2045 -

5 weken - 2495 -

Huur

Huur overig

Huur Bijkomende kosten Borg en risico Nalatigheid

Periode
Huur 

winter
Huur overig

Huur 

zomer
Omschrijving Omschrijving Omschrijving

1 dag - 130 -

Weekend - 280 -

1 week - 530 -

2 weken - 1030 -

3 weken - 1530 -

Huur

Huur overig

Huur Bijkomende kosten

Periode
Huur 

winter
Huur overig

Huur 

zomer
Omschrijving

Per uur - 80 - Geen Minimale huurtijd 2 uur Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Totaal huurbedrag

Motor met zijspan wordt afgeleverd met volle tank brandstof (benzine)). Bij 

inlevering moeten de brandstoftank zijn afgevuld. Wij brengen € 30,00 en de 

kosten van brandstof in rekening als de Motor niet of deels is afgetankt.Eigen risico Voor het huren van een camper is een eigen risico 

van € 1000 van toepassing

Rondvaartboot

Huurperiode

1 januari t/m 31 december

1 januaru t/m 31 december

Totaal huurbedrag

Km prijs >100Km p.d. Per dag 100 km vrij. Extra km € 0,38 per km Borgbedrag Bij elke boeking wordt een borg van € 500,00 in 

rekening gebracht.

Aftanken

Eigen risico Voor het huren van een rolsrtoelbus is een eigen 

risico van € 2000 van toepassing

Aftanken Rolstoelbus wordt afgeleverd met volle tank brandstof (diesel). Bij inlevering 

moeten de brandstoftank zijn afgevuld. Wij brengen € 30,00 en de kosten van 

brandstof in rekening als de rolstoelbus niet of deels is afgetankt.

Motor met zijspan

Huurperiode

Km prijs >100Km p.d. Per dag 100 km vrij. Extra km € 0,38 per km Borgbedrag Bij elke boeking wordt een borg van € 500,00 in 

rekening gebracht.
Schoonmaken 

binnenzijde

Schoonmaakkosten voor interieur worden alleen in rekening gebracht als de 

rolstoelbus binnen niet schoon wordt ingeleverd.

Toeristenbelasting en energiekosten € 5,20 per 

persoon per dag

Rolstoelbus

Huurperiode

1 januari t/m 31 december

Totaal huurbedrag

Lakenpakket Per persoon lakenpakket € 10,00 Borgbedrag Bij elke boeking wordt een borg van € 300,00 in 

rekening gebracht.

Extra 

schoonmaken 

binnenzijde
Extra schoonmaakkosten van € 65,00 voor interieur worden in rekening gebracht 

als het chalet niet volgens de normen van de verhuurder schoon is opgeleverd.Belasting energie 

p.p.p.d

Chalet

Huurperiode

31 december t/m 25 maart en 28 oktober t/m 30 december

25 maart t/m 20 mei en 16 september t/m 28 oktober

20 mei t/m 16 september

Totaal huurbedrag

Lakenpakket Per persoon lakenpakket € 10,00 Eigen risico Voor het huren van een camper is een eigen risico 

van € 2000 van toepassing

Aftanken Camper wordt afgeleverd met volle tank gas en brandstof (diesel). Bij inlevering 

moeten de tanks zijn afgevuld. Wij brengen € 30,00 en de kosten van gas / 

brandstof in rekening als de camper niet of deels zijn afgetankt.

Km prijs >100Km p.d. Per dag 100 km vrij. Extra km € 0,38 per km Borgbedrag Bij elke boeking wordt een borg van € 700,00 in 

rekening gebracht.
Schoonmaken 

binnenzijde

Schoonmaakkosten voor interieur worden alleen in rekening gebracht als camper 

binnen niet schoon wordt ingeleverd.

Camper

Huurperiode

30 maart t/m 17 mei en 21 september t/m 31 oktober

18 mei t/m 20 september

Totaal huurbedrag


